
 

 

Позив за одабир ментора/ки  

 

Укључивање уживо 2.0  –  континуирани програм јачања 

капацитета организација младих/за младе и канцеларија за младе за 

укључивање младих из друштвено осетљивих група 

  

 

 Београдски центар за људска права у сарадњи са три национална савеза – Националном 

асоцијацијом канцеларија за младе, Националном асоцијацијом практичара/ки омладинског рада и 

Кровном организацијом младих Србије и уз финансијску подршку Министарства омладине и 

спорта реализује континуирани програм јачања капацитета организација младих/за младе и 

канцеларија за младе  за укључивање младих из друштвено осетљивих група „Укључивање 2.0“. 

Програм је наставак пилот програма „Укључивање уживо 1.0“ који је реализован 2017. године.  

О програму:  

Основни циљ покренутог програма је унапређење капацитета актера омладинске политике у 

Србији за спровођење принципа недискриминације и једнаких шанси у својим политикама и 

праксама, у циљу побољшања положаја и веће укључености младих, а нарочито оних из 

друштвено осетљивих група.  

„УКЉУЧИВАЊЕ УЖИВО 2.0” представља јединствени, организацијски усмерен програм 

подршке стицању и унапређењу компетенција потребних за развој инклузивнијих политика и 

програма организација младих/за младе (ОЦД)  и канцеларија за младе (КзМ) широм Србије под 

континуираном менторском подршком. Кроз овај програм шест ОЦД/КзМ ће кроз вођену 

континуирану сарадњу са ментором/ком имати прилику да развије инклузивне праксе, учини своје 

програме доступним младима из осетљивих група, досегне до младих из осетљивих група и 

прошири инклузивну праксу у својим локалним заједницама. Ментори/ке ће пружати подршку за 

развој или унапређење процедура, мера, активности, програма итд. који доприносе већем 

укључивању и учешћу младих из друштвено осетљивих група. 

Кроз програм ће се промовисати кратки видео записи са циљем да пруже практичне и применљиве 

смернице за остваривање равноправног положаја младих из осетљивих група у ОЦД/Кзм. 

 



 

Основни задатак ментора/ки:  

Један ментор/ка ће добити једну ОЦД/КзМ чији ће рад пратити. Унутар радног менторског тима 

биће формирани менторски парови у сврху размене знања унутар тима, а који ће бити 

компатибилни у односу на знања и искуства који сваки ментор/ка има. Званично ангажовање 

ментора/ки почиње састанком са Београдским центром за људска права, партнерима и одабраним 

ОЦД/КзМ који ће бити организован у првој недељи новембра 2018. године и траје до јануара 2019. 

године. Ментор/ка ће добити одговоре на упитник за самопроцену које су ОЦД/КзМ испуниле,  а 

који ће им бити смерница за препознавање потреба ОЦД/КзМ коју ће менторисати. Даље, кроз 

онлајн комуникацију ментор/ка ће наставити да заједно са ОЦД/КзМ анализира стање и постојеће 

капацитете и развија акциони план рада. Током припреме акционог плана сараднички ће бити 

укључени ментор/ка и ОЦД/КзМ. Ментор/ка ће отићи у посету ОЦД/КзМ коју менторише и 

предузети неке од корака за реализацију циљева дефинисаних акционим планом и то нпр. 

организоваће тренинг за запослене или саветовање око програма/пројеката или интерних 

процедура, а у вези веће укључености младих из друштвено осетљивих група. Ментори/ке ће 

имати подршку координаторке ментора, као и координаторке програма, а којој су у обавези да 

доставе извештај са препорукама након завршетка овог процеса.  

Ментори/ке по жељи могу бити укључени у дефинисање и снимање видео садржаја које ће се 

паралелно креирати током менторског процеса. 

Рад ментора/ки са ОЦД/КзМ биће подвргнут евалуацији.  

 

Временски оквир и место 

Прва недеља новембра 2018. године  –  Састанак Београдског центра за људска права, партнера, 

менторског тима, као и свих одабраних ОЦД/КзМ и њихових координатора/ки задужених за 

реализацију активности у сврху договора око динамике рада, очекивања и крајњих резултата; 

Новембар 2018. године – јануар 2019. године Менторска посета ОЦД/КзМ у зависности од 

договора ментора/ки и ОЦД/КзМ; 

Новембар 2018. године – јануар 2019. године Заједничко развијање акционог плана са ОЦД/КзМ 

и праћење ОЦД/КзМ у једној од 6 општина у Србији и онлајн комуникација (скајп састанци, 

електронска преписка); 

Јануар 2019. године – Учешће на конференцији и размена пракси са актерима омладинске 

политике и другим заинтересованим странама; 

Крај јануара 2019. године –  достављање менторског извештаја са препорукама  

Потребне квалификације и искуства ментора/ки: 

- Више од три године релевантног радног искуства које се односе на социјалну инклузију и 

укључивање младих из друштвено осетљивих група; 



 

- Рад са организацијама младих и за младе и канцеларијама за младе; 

- Искуство у раду са институцијама на локалном нивоу – центрима за социјални рад, 

националном службом за запошљавање, локалним саветима за родну равноправност и др; 

- Искуство директног рада са младима из осетљивих група; 

- Развој интерних политика и процедура организација/КЗМ у оквиру инклузивне политике и 

укључивања младих из друштвено осетљивих група 

- Менторске и тренерске вештине 

Београдски центар за људска права и партнерске организације су посебно заинтересоване да као 

производ рада ментора/ки са ОЦД/КзМ развију брошуру која ће садржати стандардизоване 

смернице за рад. 

Хонорар менотра/ки: 

 

Укупна надокнада за ангажовање ментора/ки на пројекту износи 50.000 рсд. (бруто). Трошкови 

превоза и смештаја током менторских посета су обезбеђени. Уговор ће бити потписан са 

Београдским центром за људска права који руководи пројектом. На конкурс се бира до 6. 

ментора/ки. 

 

Селекција ментора/ки: 

 

Селекцију ће радити комисија сачињена из редова Београдског центра за људска права и 3 

асоцијације, а  у складу са критеријумима базираним на траженим компетенцама и искуству тј. 

квалитету испуњеног формулара и радне биографије.   

 

Радна биографију која се прилаже треба да садржи основне инфомације о особи која се 

пријављује као и инфомације о радном искуства релевантном за овај менторски процес, а 

посебно оном које се односе на социјалну инклузију и друге сродне области. Приликом 

предстаљања радног искуства неопходно је водити се траженим квалификацијама и искуствима 

дефинисаним овим позивом. 

 

Комисија задржава право увођења додатног круга селекције у виду интервјуа (Скaјп и/или 

телефонског) ради додатног разјашњења појединих делова апликације. 

 

Молимо све заинтересоване кандидате/ње да испуне кратки формулар за пријаљивање и заједно са 

радном биографијом  пошаљу на: prijava@bgcentar.org.rs  са назнаком „Пријава за позив за 

ментора/ку“  најкасније до 26. 10. 2018. године  до 23. 59 часова. 

 

Непотпуне и закаснеле пријаве се неће узимати у разматрање. 

 

За све додатне инфомације можете се обратити Невени Николић на:  nikolic@bgcentar.org.rs или на 

телефон: 064/824-6513. 

mailto:prijava@bgcentar.org.rs
mailto:nikolic@bgcentar.org.rs


 

 

Прилог 1: Формулар за пријављивање 

Молимо Вас да у максимално 1500 речи образложите одговор на наведена питања. 

Напомена: Одговор на свако питање треба да око 250 речи.  

1) Како видите своју улогу ментора/ке у процесу за који се пријављујете, а који треба да 

доведе до видљиве промене праксе? 

______________________________________________________________________________ 

2) Које неопходне компетенције и вештине можете да понудите организацији, односно 

канцеларији за младе са којом ћете радити? 

______________________________________________________________________________ 

3) Шта су технике које ћете користити у раду са ОЦД/КзМ а да се односе на унапређење или 

развијање њихове праксе рада за укључивање младих из друштвено осетљивих група? 

______________________________________________________________________________ 

4) Шта ће Вам бити мале тачке успеха док не постигнете крајњи циљ током овог менторског 

процеса?  

______________________________________________________________________________ 

5) Како ћете радити мониторинг акционог плана које ОЦД/КзМ дефинишу тј. како ћете 

радити евалуацију свега постигнутог? 

______________________________________________________________________________ 

6) Шта за Вас лично значи учешће у овом процесу?  

______________________________________________________________________________ 

Прилог 2: Ваша радна биографија са представљањем релевантног радног искуства  

Молимо све заинтересоване кандидате/ње да одговоре дате у оквиру формулара за пријављивање  

заједно са радном биографијом  пошаљу на: prijava@bgcentar.org.rs  са назнаком „Пријава за 

ментора/ку“ најкасније до 26. 10. 2018. године  до 23. 59 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prijava@bgcentar.org.rs

